
 

Dect babyvakt Audio
med mysig stjärnhimmel

 
100 % privat anslutning

Lyser upp mysig stjärnhimmel i
taket

Svarsfunktion

Nattlampa och 5 lugnande
vaggvisor

 

SCD580/00

Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig

stjärnhimmel

Uppmuntran och välbefinnande för dig och ditt barn

Philips testvinnande sortiment av babyvakter garanterar att du alltid har uppsikt

över ditt barn på ett tryggt sätt. Ibland behöver ditt barn bara få höra ljudet av din

röst, ibland kan en lugnande vaggvisa eller den mysiga stjärnhimlen göra att ditt

barn känner sig lugnare. Med svarsfunktionen i Philips SCD580/00 kan du prata

med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet. Med perfekt anslutning,

kristallklart ljud, temperaturreglage, nattlampa och mysig stjärnhimmel, lugnande

vaggvisor och personliga notisinställningar blir sömnen lugnare, både för dig och

ditt barn.

Tröstande och lugnande för ditt barn

Nattlampsprojektorn med stjärnor hjälper barnet att komma till ro

Behaglig nattlampa och lugnande vaggvisor

Lugnande svarsfunktion i babyvakten

Tillförlitlig, säker anslutning och konstant trygghet

DECT-teknologi för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknologi

Energibesparande smart ekoläge

Lampor på föräldraenheten visar ljudnivån vid ditt barn

Babyvakten visar alltid status på anslutningen

Kontrollera luftfuktigheten och temperaturen i barnets rum

Frihet och flexibilitet

Räckvidd på upp till 330 meter*

Laddningsbar föräldraenhet

Vibrationsläge i babyvakten
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Funktioner

Nattlampsprojektor med stjärnor

För de flesta föräldrar är det en utvecklad konst

att få ditt barn att somna. Många barn är

fortfarande lite oroliga när du lägger det till

sängs. Nattlampsprojektorn med stjärnor och

andra figurer i DECT babyvakt kan aktiveras

både från föräldra- eller barnenheten och ger

en vacker och lugnande stjärnhimmel i rummet

när barnet ska sova.

Nattlampa med MP3-kontakt

Många barn har svårt att somna på kvällarna.

För att underlätta insomningsprocessen för ditt

barn har DECT babyvakt en behaglig

nattlampa. Det mjuka skenet från nattlampan

tillsammans med lugnande vaggvisor gör det

lättare för barnet att komma till ro och somna

in.

Störningsfritt med DECT

DECT-teknologi garanterar att det inte

förekommer störningar från exempelvis andra

babyvakter eller mobiltelefoner. Datakryptering

ger säker och privat anslutning, så att du kan

vara säker på att du är den enda som kan höra

ditt barn.

Perfekt klart ljud

Hör minsta fniss, joller eller hickning med

perfekt ljudskärpa. DECT-teknologin (Digital

Enhanced Cordless Telecommunications) i

Avents babyvakter ger kristallklart ljud av hög

kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid

höra ditt barn helt perfekt.

Smart ekoläge

Smart Eco-funktion som sparar på både din

elräkning och miljön. Eco-läget reducerar

automatiskt den ström som krävs, vilket sparar

på el. Ju närmare föräldraenheten är till

barnenheten, desto mindre ström används.

5 ljudaktiverade LED-lampor

När det låter i barnets rum visar lampor på

föräldraenheten ljudnivån. När ljudnivån stiger

tänds fler lampor. Funktionen gör det möjligt att

se om något händer i barnets rum även när

föräldraenheten är inställd på ljudlös.

Alltid ansluten

En lampa på babyvaktens föräldraenhet lyser

rött när barnenheten är utom räckvidd eller när

batteriet är svagt, vilket försäkrar dig om att du

tydligt ser när anslutningen inte fungerar och

kan åtgärda det direkt.

Temperatur- och luftfuktighetsgivare

Tack vare den kombinerade fuktighets- och

temperatursensorn kan du kontrollera klimatet i

barnets rum. Ditt barn kan inte reglera sin

kroppstemperatur lika effektivt som du och en

liten temperaturförändring, eller för hög eller

låg luftfuktighet, kan göra barnet oroligt. En

särskild kombinerad luftfuktighets- och

temperatursensor visar omedelbart en varning,

i den digitala displayen på föräldraenheten,

om klimatet i barnets rum förändras. Kontrollera

klimatet i barnets rum

330 m räckvidd

Inomhusräckvidd upp till 50 meter *

Utomhusräckvidd upp till 330 meter* .

Drifttid upp till 18 timmar

Babyvaktens föräldraenhet är laddningsbar så

att du slipper förlita dig på batterier eller

strömkabel,

Vibrationsvarning

Du kan anpassa dina inställningar och få dina

notiser via en tyst och diskret vibration på

föräldraenheten.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Effekt

Drifttid med batteri i timmar: 18 timmar

Strömförsörjning: 120 V (USA), 220–240 V

Laddningstid: 10 timmar

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: DECT

Automatiskt kanalval

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå

Volymkontroll

Automatisk varning om utom räckvidd

Ljudnivålampor

Indikering vid batteriladdning

Känslighetskontroll

Tekniska specifikationer

Drifttemperaturintervall i °C: 10–40 °C

Förvaringstemperatur: 10 - 40 °C

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Utvecklingsstadier

Stadier: Graviditet, 0–6 månader

Funktioner

DECT-teknik

Energibesparande ekoläge: ECO-läge (eko),

Ja

Indikator för länk och inom räckvidd

Ljudaktiveringslampor: 5 LED-lampor

Behaglig nattlampa

Svarsfunktion

Lugnande vaggvisor

LCD-skärm

Temperatur-/luftfuktighetssensor

Laddningsstation

Fridfullt nattläge och vibrationsvarning

Nattlampsprojektor med stjärnor

Räckvidd inomhus upp till: 50 m

Utomhusräckvidd på upp till: 330 meter

* Babyvaktens räckvidd varierar beroende på

omgivningen och faktorer som orsakar störning.
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